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lnstitui a "Semana Estadual de Esclarecimento sobre a

Exploração, o abuso e a Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes".

Art. 1e Fica instituída, no Estado do Amazonas, a "semana Estadual de Esclarecimento sobre a
Exploração, o abuso e a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes", que será realizada,
anualmente, na semana que contenha o dia 16 de abril.

Art. 2e Tem como objetivo a realização de caminhadas, exposições de ações e debates sobre a
exploração sexual infanto-juvenil, e as formas de combate e prevenção a estas agressões.

I le Os debates de que trata o coput deste artigo, deverão contar com a participação de
instituições públicas, ONGs, entidades de sociedade civil, agências de financiamento, empresas e
outros.

5 2e O Poder Executivo, através da Secretaria do Estado de Assistência Social - SEAS poderá
desenvolver a programação e a promoção dos debates sobre o tema, bem como desenvolver ações
específicas voltadas para o enfrentamento da exploração sexual infanto-juvenil.

Art.3e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, L9 de março
de 20L9.
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JUSTIFICATIVA

lnicialmente cabe ressaltar que o referido projeto não versa sobre matéria de iniciativa
exclusiva do Poder Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art.54
da Constituição Estadual do Amazonas.

A exploração, a violência e o abuso sexual de crianças e adolescentes consistem em uma das
maiores chagas da nossa civilização, sendo que é de suma importância reunir esforços para banir
definitivamente estas práticas de nossa sociedade.

O nosso ordenamento jurídico reconhece a necessidade de proteção especial a crianças e
adolescentes, sobretudo em razão de sua imaturidade sexual e cognitiva. Nesse aspecto, o art. 70 do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): "É dever de todos prevenir a ocorrêncio de omeoça ou
violoção dos direitos da crianço e do adolescente". Portanto, aluz da vulnerabilidade da criança, é
obrigação da família, da sociedade e do Estado intervirem em sua defesa,

lmportante salientar que tais práticas afloram com maior grandeza em ambientes onde reina
a pobreza e a desinformação.

Ao criar a "Semana Estadual de Esclarecimento sobre a Exploração, o Abuso e a Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes", estaremos deixando o assunto em evidência, motivando
discussões e ações de todos os entes da sociedade, com a finalidade de sempre estar se buscando
soluções para erradicar este mal.

Desta forma, solicitamos o apoio dos Nobres Pares para aprovação do presente projeto de lei.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM MANAUS, 1.9 dE MArçO
de 2019.
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